
                                                       СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационен труд на тема:  „ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 

СОЦИАЛНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ  НА ФЕЙСБУК У НАС (2008-

2013)“ 

 за присъждане на образователна и научна степен „доктор “ 

на  Георги  Василев  Богданов – редовен докторант по  професионално направление -  

3.1:.„Социология, антропология и науки за културата“ към СУ „ Св. Климент 

Охридски“ – Исторически факултет 

 Научен ръководител : проф. д-р  Ирина Колева 

Изготвил становището : Ирина Колева Колева, проф. д-р -СУ „Св. Климент Охридски”-  

Исторически факултет.,катедра „Етнология“ ., e-mail:kolevairina@abv.bg 

 

 Общо представяне на процедурата и дисертанта 

Дисертантът е представил необходимите документи, свързани с процедурата за защита 

на дисертационния си труд. Той е приложил: дисертационен труд, разгърнат в обем 

обем 236 стандартни за академичен формат страници, от които 194 страници са текст-

изложение и 28 страници приложения, и автореферат. Дисертационният пакет  отговаря  

на  изискванията на ЗРАСРБ  и правилника за прилагане на ЗРАС, както и правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Във формален план дисертационният труд съдържа: увод, три глави, изводи и 

заключение, литература и приложения. Основният текст е илюстриран с таблици, 

хистограми и полигони на разпределението - 12 таблици, 45 графики и 12 

визуализации. Литературата е представена в обем от 156  източника на кирилица  и на 

латиница. 

Георги Василев Богданов е редовен докторант към катедра «Етнология» - Исторически 

факултет. Изпълнителен директор е на Националната мрежа за децата, която обединява 

усилията на над 140 неправителствени организации в страната. Член е на управителния 

съвет на Eurochild и вице-президент на ChildPact. 

Богданов е независим консултант за България по социално включване от 2005 година 

до момента и изготвя независими доклади, препоръки и изводи за страната към  

Европейска Комисия  - Брюксел. Той е бил част от различни Консорциуми от 2005, а в 

момента е част от Европейската мрежа по социална политика, която подкрепя 

Европейската комисия в предоставянето на съвети и консултации в областта на 

Европейската социална политика и вземането на решения на национално и европейско 

равнище.  
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Георги Богданов е работил е и като, консултант за България в мрежата на социално-

икономическите експерти в областта на недискриминацията през периода 2009 – 2013 

година, както и като национален експерт за изследване въвличането на 

заинтересованите страни в процеса на прилагане на отворения метод на координацията 

в областта на социалната защита и социалното включване (2009- INBAS GmbH, 

Брюксел). Той е бил изпълнителен директор, консултант и оценител на множество 

образователни проекти и научно – изследователски звена в сферата на 

неправителствения сектор по проблемите за подобряване на състоянието и интеграция 

на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите. 

По проект на Хула и Ко Хюмън Данамикс Австрия, през 2008 в своята дейност той е 

извършвал теренна работа, обработка и анализ на данни по изследване на 

съответствието на нуждите и интересите на учениците, местната специфика на 

училищата и тяхната ефективност. При изпълнението на този проект той е разработвал 

аналитичен доклад по всички пилотни училища за извънучебна дейност, провеждани  и 

до момента в средищните училища. 

Той е бил част от екипите на редица организации и институции, като Институт по 

социални дейности и практики, Фондация „Агенция за Социално-икономически 

Анализи”, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Старт за Ефективни 

Граждански Алтернативи (C.E.Г.A.), Фондация “Райна Кабаиванска” и редица други 

позиции, свързани с профила на ОНС „Доктор“ и избраното научно направление. 

Георги Богданов  притежава пет специализации в чужбина по профила на 

дисертационният труд. 

 

 Актуалност на тематиката 

В съдържателен план представеният за защита дисертационен труд е в областта на 

социалната рефлексивна антропология. Това от своя страна е научно 

предизвикателство за иновативният подход  на  Г. Богданов. Докторантът е приемник 

на научната и емпирична школа на рефлексивният подход в сферата на научните 

антропологични изследвания. 

Избраната тема от дисертанта е актуална и значима, предвид националната стратегия за 

учене през целия живот на МОН /2014 -2020/, Националната стратегия на НССЕИВ за 

уязвимите етнически общности и групи, с фокус към ромите (2012-2020),  и 

актуализираната национална стратегия за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства на МОН (2015).  

В посочените стратегии, като основна парадигма е поставена задачата за разработване и 

прилагане на ценностно- ориентирани рефлексивни технологии за социално включване 

на уязвими етнически общности и групи. Предвид на информационните маркери на 

социално – образователното пространство у нас, избраната от Г. Богданов тема е 

изключително актуална и значима. 



 Познаване на проблема 

Докторант Г. Богданов притежава необходимият опит от проектна, организационна и 

управленска дейност в сферата на неправителственият сектор. Той е независим 

консултант за България по въпросите на социално включване. Изготвя доклади и 

препоръки по Националните планове за действие по социално включване, съвместния 

меморандум за социално включване и редица взаимообвързани документи, касаещи 

членството на България в Европейския съюз в областта на социалното включване. 

Предвид на неговата квалификация в докторантското училище на СУ „Св. Климент 

Охридски“, както и базисните и образования на ОКС „ Бакалавър“ и ОКС „Магистър“  

и отличната оценка по време на докторантската програма утвърждавам, че докторант Г. 

Богданов е един  изграден задълбочен изследовател.  

Теоретичният анализ е извършен от докторанта задълбочено с преход към дискусия във 

всяка теоретична глава на дисертационният труд. Обоснована е значимостта от 

параметриране на етнопсихологическите аспекти на социално-образователните 

функции на Фейсбук у нас, с фокус върху рефлексията на потребителите/респондентите 

към стереотипно или дискриминационно съдържание.  

 Методология  на изследването 

Методологията, представена в дисертационния труд, е изградена върху 

етнопсихологически  подходи в областта на социалната рефлексивна антропология, с 

фокус – рефлексивният подход. Акцентът в дисертационният труд е върху  

етнопсихологическите маркери на личностните черти на потребителите във Фейсбук и 

тяхната реакция спрямо стереотипни публикации, отнасящи се за ромската етническа 

общност у нас, спрямо личностния аспект на рефлексията.  

Определени са етнопсихологическите условия за превенция на дискриминацията и 

„езика на омразата“ сред потребителите във Фейсбук. Етнопсихологическите условия 

се основават на ценностните ориентации на етническите общности респонденти на 

Фейсбук спрямо типологизирането на тяхното поведение. Поведението се определя от 

ценностните ориентации на субекта, принадлежащ към етническата му общност или 

група.  

 

 Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационния труд, включва: 

 Експериментален етнопсихологически модел за превенция срещу 

дискриминацията в социалната мрежа Фейсбук. 

 Стратегии за оценка на разпознаваемостта и доверието към институциите, 

работещи по въпросите на дискриминацията. 



 Разработена и апробирана диагностична процедура и матрица за типологизиране 

на поведението на 1270 потребители/респонденти в социалната мрежа на  

Фейсбук спрямо, стереотипни публикации и „петте личностни черти“.  

 Определяне на социално – образователните функции на Фейсбук у нас в периода 

(2008– 2013), спрямо етнопсихологическите условия за превенция на 

дискриминацията и „езика на омразата“. 

 

Г. Богданов  притежава научно- изследователска компетентност, което е достатъчно 

основание за  придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

Дисертационният труд в парадигматично и семантично отношение  отговаря на 

изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор “. Той  е с 

характеристики на научно – приложно изследване. 

 Основните приноси са разгърнати  в: 

 

 Теоретичен план : 

 Разработен е етнопсихологически модел за бъдещи интервенции срещу 

дискриминацията в социалната мрежа – Фейсбук. 

  Определени са етнопсихологическите условия за превенция на 

дискриминацията и „езика на омразата” сред потребителите във 

Фейсбук,спрямо социално – образователните функции на Фейсбук в 

периода 2008 -2013 година. 

 Определени са етнопсихологическите аспекти на социално – 

образователните функции на Фейсбук в периода 2008 -2013 година. 

 

 Изследователски / емпиричен/ план: 

 Извършена е оценка на разпознаваемостта и доверието към 

институциите, работещи по въпросите на дискриминацията, спрямо 

социално – образователните функции на Фейсбук у нас в периода 2008 -

2013 година. 

 Типологизирано е поведението на 1270 потребители/респонденти/ в 

социалната мрежа на  Фейсбук спрямо, стереотипни публикации и „петте 

личностни черти“.  

 Научно доказано е съществуването на обратна и съществена връзка 

между отделните личностни черти в „Големите пет“ сред българските 

потребители в социалната мрежа - Фейсбук – в план: личностна 

рефлексия и тяхното поведение по отношение на стереотипните 

публикации спрямо ромската етническа общност. 

 

 Преценка на публикациите и личния принос на дисертанта 

Георги Василев Богданов  е автор над петнадесет публикации в широкия обсег по 

темата на дисертационният труд и три публикации, с изнесени изследователски  

резултати от експерименталната програма. Публикациите са в престижни издания на 

СУ „Св. Климент Охридски“, дирекция „Аз – Буки“ – МОН и международни 

конференции по етнопсихология и  социална  антропология. 



Личният принос на автора е безспорен. Г. Богданов е един от малцината  изследователи 

в полето на изследователският и неправителствен сектор, който е развил своите 

прагматично- ориентирани дейности в научно – изследователски. 

Дисертационният труд е собствено и авторово проучване, което представя Георги 

Богданов, като изследовател с тъждествено на извършеното изследване социално - 

ориентирано поведение – доказателство за неговата личностна компетентност. 

 Автореферат 

Авторефератът представя основните научни парадигми, тези  и концептуални изводи на 

извършеното дисертационно изследване. Той отразява от формално и съдържателно 

гледище пълния текст на докторската дисертация. 

 Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

 Позволявам си да препоръчам на г-н Г. Богданов апробиране на емпирико- 

теоретичният модел за прилагане на изследваните етнопсихологически маркери. 

Препоръчвам издаването на труда и неговото популяризиране в национален и транс 

национален контекст. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на Георги Василев Богданов, неговите научни приноси, 

представени чрез публикациите по докторската дисертация, отговарят на областта и 

професионалното направление за присъждане на образователната и научна степен: 

„Доктор “. 

Научната и образователна  дейност на кандидата , както  и постигнатите  от него  

изследователски резултати ми дават основание убедено да препоръчам на 

уважаемото научно жури  да гласува на  Георги Василев Богданов присъждане на  

образователната и научна  степен „Доктор “  по  професионално направление -3.1.: „ 

Социология, антропология и науки за културата 

 

 

01. 06. 2016 г.                                                                         Изготвил становището: 

Гр. София                                                                         (Ирина Колева Колева,проф. д-р) 


